Piffa upp hemmet med doftoaser
Hållbarhet, klimattoppmöte och resursmedvetenhet … År 2010 har den moderna konsumenten vaknat upp till en politisk dagordning som ställer större krav i form av omtanke och ansvarskänsla, men som tur är finns det fortfarande utrymme för de små glädjeämnena.
Vi vill nämligen inte undvara det vackra och naturliga i tillvaron,
säger trendredaktör Anja Falk Gaede från pej gruppen, och fortsätter:
	men vi vill skapa vackra omgivningar på ett klokt sätt och använda rätt resurser utan skadliga biverkningar.
	

Naturen in i hemmet
Och finns det egentligen ett bättre sätt att skapa en härlig, naturlig stämning i hemmet än växternas naturliga doft istället för syntetiskt parfymerade produkter, vars tillsatser kan försämra inomhusklimatet? 
	Vi vill gärna utnyttja naturens egna resurser, för förutom att framhäva det autentiska elementet har vissa växter ytterligare ett par fördelar genom att de renar luften från skadliga ämnen och luktar gott,

tillägger Anja Falk Gaede.

Förvandla bostadens rum till väldoftande oaser
Du kan skapa dina egna doftoaser i hela hemmet med hjälp av fat, brickor och skålar med väldoftande växter. Du kan välja olika dofter till de olika rummen efter ljusförhållanden och temperatur, men självklart kan du använda samma växter överallt, bara du funderar lite extra på placeringen. 
Ofta glömmer man hur underbart det är att ha doftande växter i badrummet, men det är faktisk något som alla vinner på. En växt som exempelvis Gardenia älskar ljus och den höga luftfuktighet som ofta finns i badrummet, medan de som bor i huset kommer att njuta ännu mer av den dagliga duschen när de sveps in i växtens underbara doft.
Det finns ett otal danska, vackra blommande växter med en underbar doft och naturlig ljuvlighet som kan få dig att uppleva ditt hem på ett nytt och intensivare sätt och vara det där lilla extra i vardagen som gör så stor skillnad för dig och din familj.


Förslag på väldoftande växter:
Namn
Doft
Skötsel
Försäljningsperiod
Stephanotis floribunda (doftranka)
Sötaktig, lätt kryddig, väldoftande
Ska stå på ljus plats, men inte i direkt sol. Gärna på sval plats. Måttlig vattning. Tål inte uttorkning. Sparsam gödning under växtsäsongen.
augusti–juni
(högsäsong mars–april)
Jasminum polyanthum (vippjasmin)
Sötaktig, kryddig
Ska stå på ljus plats, gärna i direkt sol. Gärna på sval plats. Vattnas ofta under blomningen. Tål inte uttorkning. Kan planteras ut.
januari–mars
Gardenia
Mild, fräsch
Ska stå på ljus plats, men inte i direkt sol. Ska vattnas med regnvatten eller kalkfattigt vatten. Tål inte uttorkning. Bladen ska hållas fuktiga. Måttlig gödning.
januari–april
Cytisus (madeiraginst)
Intensiv, citrusaktig
Ska stå på ljus och sval plats. Regelbunden vattning. Tål inte uttorkning. Sparsam gödning.
januari–mars
Lökväxter, t.ex. hyacint
Väldoftande, liljeaktig
Ljus och sval plats. Regelbunden vattning. Kan planteras ut i trädgården efter blomningen.
januari–mars



